
Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro učitele od 20 letAngličtina
Dublin

Dublin, kurzy pro učitele angličtiny, kvalitní škola s akreditací EAQUALS, kurzy 
zaměřené na výukovou technologii, CLIL a literaturu, 2 týdny od 20 770 Kč! 

Irsko

Škola Twin English Centre nabízí svým studentům ši-
rokou škálu aktivit a výletů pro volný čas.
Půldenní výlety jsou např. do Guinness Storehou-
se, Phoenix Park, Jameson Whiskey Distillery, Ches-
ter Beatty Library apod. Celodenní výlety pak míří 
např. na Kilkenny Castle, Glendalough, Bray Head, 
Howth atd.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště v Dublinu do ubytování stojí 1 860 Kč, odvoz zpět stojí stejně. 
Individuální taxi stojí 40 - 50 EUR (jedna cesta), autobus z letiště do centra stojí cca 7 EUR.

Škola: Twin English Centre (dříve Alpha College of English)

Vchod do školy, studenti na výletě, výuka

Dublin

Twin English Centre (dříve Alpha College of En-
glish) nabízí kurzy angličtiny v Dublinu od roku 
1989. Je členem asociací IALC, EAQUALS a MEI, 
všichni učitelé jsou kvalifikovaní a mají zkušenosti s 
výukou angličtiny.
Twin English Centre sídlí v centru Dublinu, blízko 
O‘Connell Street a má 18 tříd (během července a 
srpna má ještě dalších 10 tříd), WiFi zdarma. Ve 
škole je kavárna, kde je možné si koupit kávu, čaj, 
sendviče apod., dále studovny, knihovna a počíta-
čová místnost.
Twin English Centre nabízí zajímavou paletu kurzů 
pro zahraniční učitele angličtiny.
Dublin je hlavní a největší moderní město Irska. 
Má pověst živého kulturního centra. Nejstarší bu-
dovou v Dublinu je katedrála Christ Church, původ-
ně z 11. století.
Určitě navštivte Dublinský hrad či katedálu Sv. Pa-
trika, kde je pochován Jonathan Swift, autor Gul-
liverových cest.
Dublin má cca 1,3 milionu obyvatel, 40% jeho obyva-
tel je mladších 25 let. Dublin má proto spoustu klubů 
a rušný noční život. Určitě se zde nebudete nudit.

Nevyučuje se:  1.1. - 3.1., 17.3., 13.4., 4.5., 1.6., 
3.8., 26.10., 23.12.2020 - 1.1.2021.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.50; 11.10 - 13.00 hod. 
Začátky: CLIL - Theory, Practice: 13.7.2020.
Classroom Technology: 27.7.2020.
Teachers of Literature: data ještě nejsou známa.

CLIL - Theory, Practice 20 55 minut* 2 týdny 14 nejvíce, obvykle 9 5 - 9

Classroom Technology 20 55 minut* 2 týdny 14 nejvíce, obvykle 9 5 - 9

Teachers of Literature 20 55 minut* 1 týden 14 nejvíce, obvykle 9 5 - 9

*Dopolední lekce trvá 55 minut, odpolední lekce trvá 50 minut.

Ubytování je od Ne před zač. kurzu do Ne po ukonč. kurzu nebo od So do So. cena týdně noc navíc

Rodina, 40 - 50 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní jednou týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, mimo 27.6. - 6.9.2020 4 980 740

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, od 27.6. do 6.9.2020 5 290 800

jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna, mimo 27.6. - 6.9.2020 5 830 850

jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna, od 27.6. do 6.9.2020 6 100 900

CLIL - Theory, Practice je určen učitelům na středních a vyšších odborných školách. Jeho nápl-
ní je výuka slovní zásoby, plánování lekcí, příprava učebních materiálů, 
využití moderních technologií. Součástí jsou i různé workshopy.

Classroom Technology je zaměřen na výuku a používání moderních technologií, přípravu moder-
ních učebních materiálů, kvízů, on-line výuky, používání internetu - Google 
Maps, Reader, YouTube a další.

Teachers of Literature je zaměřen na irskou, britskou a americkou literaturu, psaní recenzí, kritik 
a dalších literárních textů.

---

1. Italština ....................................................... 15%
2. Španělština ................................................ 10%
3. Francouzština ............................................ 9%
4. Portugalština .............................................. 8%
Čeští studenti ............................................... 1%

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:

CENÍK KURZŮ 2020:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve třídě
Jaz. úroveň  

viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

Kurzy/týdny 1 týden 2 týdny

CLIL - Theory, Practice --- 20 770

Classroom Technology --- 20 990

Teachers of Literature 12 460 ---

INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.:800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz


